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DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine
(2019/2202(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 8 og afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den 
Europæiske Union samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, herunder en vidtgående og 
bred frihandelsaftale (AA/DCFTA), som trådte i kraft den 1. september 2017, og til den 
dertil knyttede associeringsdagsorden,

– der henviser til ikrafttrædelsen den 11. juni 2017 af en visumfri ordning for ukrainske 
statsborgere som følge af Europa-Parlamentets og Rådets ændringer til Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001,

– der henviser til sine tidligere beslutninger vedrørende Ukraine, navnlig beslutning af 12. 
december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine1 og 
beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede 
frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine2, samt til sin henstilling af 19. 
juni 2020 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige 
Partnerskab forud for topmødet i juni 20203,

– der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens og EU-
Udenrigstjenestens tjenestegrene af 12. december 2019 "Association Implementation 
Report on Ukraine",

– der henviser til henstillingerne fra og aktiviteterne i Den Parlamentariske Forsamling 
Euronest, Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum og andre repræsentanter for 
civilsamfundet i Ukraine,

– der henviser til sluterklæringerne og henstillingerne fra mødet i Det Parlamentariske 
Associeringsudvalg EU-Ukraine, som blev afholdt den 19. december 2019,

– der henviser til konklusionerne fra sine valgobservationsmissioner til præsidentvalget i 
Ukraine den 31. marts og 21. april 2019 og til det tidlige parlamentsvalg den 21. juli 
2019,

– der henviser til udbetalingen den 29. maj 2020 af et lån på 500 mio. EUR til Ukraine 
som led i Kommissionens fjerde program for makrofinansiel bistand (MFA),

– der henviser til de bistandspakker af hidtil uset omfang, som EU har indført for at 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0518.
2 EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0167.
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hjælpe nabolandene med bekæmpelse af covid-19-pandemien, og især de lån på 1,2 
mia. EUR, der blev stillet til rådighed for Ukraine ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse (EU) 2020/701 af 25. maj 2020 om makrofinansiel bistand til udvidelses- og 
naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemien4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale er 
hjørnestenen i Den Europæiske Unions forbindelser med Ukraine og en køreplan for 
reformer, hvis fulde gennemførelse bør betragtes som et vigtigt skridt i retning af en 
gradvis tilnærmelse til Unionen og en gradvis opfyldelse af dens kriterier for 
medlemskab;

B. der henviser til, at Ukraine i 2019 gennemgik en vanskelig valgperiode, både på 
præsident- og parlamentsniveau, og til, at landets håndtering af denne periode fortjener 
ros;

C. der henviser til, at tempoet i Ukraines lovgivningsarbejde er blevet fastholdt, undertiden 
på bekostning af den parlamentariske kontrol og lovgivningens kvalitet;

D. der henviser til, at Ukraine, selv om landet har gjort betydelige fremskridt på sin vej 
mod en tilnærmelse til Unionen, stadig er nødt til at fuldføre en række af sine reformer, 
og at der stadig er behov for at vedtage yderligere foranstaltninger for at undgå 
tilbageskridt;

E. der henviser til, at de vedtagne reformers fulde potentiale stadig ikke udnyttes på grund 
af intern institutionel ustabilitet og uoverensstemmelser;

F. der henviser til, at støtten til modernisering, fjernelse af oligarkier, reformer og 
korruptionsbekæmpelse stadig er meget stor blandt de ukrainske borgere;

G. der henviser til, at den ukrainske økonomi inden udbruddet af covid-19-pandemien var 
vendt tilbage til stabilitet og voksede i et tilfredsstillende tempo;

H. der henviser til, at den igangværende globale krise kræver en koordineret tilgang og 
pakker med henblik på ekstraordinære støtteforanstaltninger;

I. der henviser til, at Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet stadig 
undergraves af den uløste konflikt i den østlige del af landet og den vedvarende russiske 
besættelse af store dele af Donbas og hele Krim;

Fælles værdier og generelle principper

1. bemærker, at AA/DCFTA danner grundlag for reformer og understreger aftalens 

4 EUT L 165 af 27.5.2020, s. 31.
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afgørende betydning, navnlig i denne ganske ekstraordinære tid;

2. glæder sig over de hidtil usete bistandspakker, herunder den makrofinansielle bistand, 
som Unionen har stillet til rådighed for Ukraine for at hjælpe det med at håndtere covid-
19-krisen;

3. er tilfreds med, at Parlamentets observationsmissioner samlet set vurderede præsident- 
og parlamentsvalgene i 2019 som værende konkurrencebaserede, veladministrerede og 
effektivt forvaltet;

4. opfordrer Kommissionen til at udvikle og indføre kvalitative mekanismer til 
overvågning af Ukraines gennemførelse af reformer, herunder klare benchmarks;

Reformer og institutionelle rammer

5. glæder sig over de fremskridt, som Ukraine har gjort med hensyn til at opfylde sine 
forpligtelser i associeringsaftalen, navnlig inden for landbrug, energi, bankvæsen, 
decentralisering og valgprocedurer; er imidlertid bekymret over, at det ifølge 
associeringsaftalens revisionsmekanisme ("Pulse of the AA") kun var 37 % af 
opgaverne i relation til gennemførelsen af associeringsaftalen, der blev afsluttet i 2019;

6. glæder sig over regeringens og parlamentets fælles køreplan, som blev vedtaget i 2018, 
og oprettelsen af en fælles platform for europæisk integration i november 2019;

7. roser Ukraine for de fremskridt, landet har gjort med hensyn til at reformere sin 
offentlige forvaltning, og for vedtagelsen af en ny valglov i december 2019;

8. glæder sig over den decentraliseringsreform, der blev påbegyndt i 2018, og opfordrer 
indtrængende Ukraine til at fuldføre den;

9. opfordrer indtrængende Ukraine til at ratificere Romstatutten om Den Internationale 
Straffedomstol og Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet;

Samarbejde inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

10. lykønsker Ukraine med dets nye status som "Enhanced Opportunities Partner" for 
NATO;

11. gentager EU's urokkelige støtte til og engagement i Ukraines uafhængighed, suverænitet 
og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og dets støtte til 
de internationalt koordinerede sanktioner mod den russiske regering og de russiske 
aktører, som undergraver landets territoriale integritet, indtil alle relevante betingelser 
for ophævelse af sanktionerne er opfyldt;

12. tager det ukrainske parlaments vedtagelse af loven om national sikkerhed i juni 2018 til 
efterretning; opfordrer det imidlertid indtrængende til at vedtage yderligere lovgivning, 
der tager sigte på at begrænse Ukraines sikkerhedstjenestes beføjelser for at omdanne 
den til et organ, der udelukkende beskæftiger sig med kontraefterretning og 
terrorbekæmpelse;
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Retfærdighed, frihed og sikkerhed

13. glæder sig over, at det nationale organ for forebyggelse af korruption er blevet 
genoprettet, og at den øverste antikorruptionsdomstol påbegyndte sit arbejde i 
september 2019; beklager imidlertid det lave antal domme, der hidtil er afsagt, og 
manglen på en omfattende strategi for korruptionsbekæmpelse siden 2017;

14. beklager, at retsvæsenet stadig er en af de institutioner i Ukraine, som borgerne har 
mindst tillid til, og er bekymret over den tilstand, det har befundet sig i siden reformen i 
oktober 2019;

15. glæder sig over den reform af statsadvokaturen, der blev indledt i september 2019, og 
understreger nødvendigheden af at sikre myndighedens fuldstændige uafhængighed; 
opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at gennemføre reformen af 
højesteret i fuld overensstemmelse med Venedigkommissionens udtalelse nr. 969/2019;

Menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

16. fordømmer på det kraftigste de krænkelser af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, der er – og fortsat bliver – begået af 
besættelsesstyrkerne på Krim og i Donbas;

17. noterer sig loven om støtte til, at det ukrainske sprog skal fungere som landets officielle 
sprog, og anmoder de ukrainske myndigheder om at gennemføre loven i 
overensstemmelse med henstillingerne i Venedigkommissionens udtalelse nr. 960/2019;

Handel og økonomisk samarbejde

18. glæder sig over den betydelige stigning i handelsstrømmen mellem EU og Ukraine, som 
har resulteret i, at Unionen i øjeblikket er Ukraines største handelspartner;

19. roser fremskridtene i Ukraines lovgivningsmæssige tilnærmelse til gældende EU-ret og 
vedtagelsen i november 2019 af en sundheds- og plantesundhedsstrategi;

20. bemærker, at der er gjort yderligere fremskridt med hensyn til at bringe Ukraines told- 
og grænseprocedurer i overensstemmelse med Unionens; roser den ukrainske regerings 
vedtagelse i maj 2020 af strategien for integreret grænseforvaltning frem til 2025 og den 
efterfølgende handlingsplan for 2020-2022;

21. glæder sig over vedtagelsen i marts 2020 af loven om salg af landbrugsjord og 
vedtagelsen i maj 2020 af loven om forbedring af visse instrumenter i forordningen om 
bankvirksomhed, som styrker banksystemet og forhindrer, at PrivatBank kan 
tilbagegives til sine tidligere ejere;

22. opfordrer indtrængende Ukraine til yderligere at fremskynde privatiseringen af 
statsejede virksomheder og opfordrer det til at ophæve moratoriet for eksport af 
uforarbejdet træ;

Energi, miljø og klimaforandringer

23. glæder sig over gennemførelsen af opsplitningen af Naftohaz i 2019 og oprettelsen af en 
juridisk uafhængig operatør af et gastransmissionssystem i overensstemmelse med EU's 
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tredje energipakke;

24. beklager, at det nye engrosmarked for elektricitet, der begyndte at operere i Ukraine i 
juli 2019, stadig ikke er konkurrencedygtigt;

25. roser den ukrainske regerings vedtagelse i februar 2019 af strategien for statens 
miljøpolitik frem til 2030 og den nationale plan for affaldshåndtering; opfordrer 
indtrængende Ukraine til at træffe foranstaltninger til at sætte en stopper for de 
miljøskader, der forårsages af den ulovlige og ikkebæredygtige udnyttelse af 
naturressourcer, såsom ulovlig skovhugst i karpatiske urskove, navnlig i forbindelse 
med det ulovlige Svydovets skiresortprojekt;

Institutionelle bestemmelser

26. glæder sig over resultatet af de løbende møder og aktiviteter, der finder sted inden for 
rammerne af Jean Monnet-dialogen;

27. gentager sin opfordring til, at der oprettes et østpartnerskabsuniversitet i Ukraine, og 
opfordrer EU-institutionerne til at styrke og udvide uddannelsesprogrammerne for 
ukrainske jurister;

°

° °

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Ukraines præsident, regering og 
parlament.


